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ЗМІСТ

Вітальне слово
• Марина Саприкіна, Голова правління Центру «Розвиток КСВ»
• Вадим Гутцайт, Міністр молоді та спорту України
• Хайме Надаль, Представник Фонду ООН у галузі народонаселення 

в Україні

Резюме

Проблеми зайнятості молоді в Україні

Пакт заради молоді та його завдання 
• Історія створення та мета ініціативи
• Текст Українського Пакту заради молоді — 2020
• Підписання Пакту компаніями 
• Перелік підписантів Пакту
• Зустрічі підписантів та семінари
• Інструменти для розвитку бренду роботодавця

Співпраця бізнесу та освіти 
• Кількісні та якісні зміни у співпраці компаній і закладів освіти
• Приклади партнерських проєктів
• Заходи Пакту 

Працевлаштування молоді 
• Кількісні та якісні зміни щодо працевлаштування і менторської 

підтримки молоді
• Приклади проєктів компаній
• Заходи Пакту
• Практичні інструменти та програми для молоді

Працевлаштування молоді під час пандемії COVID-19

Подальші плани ініціативи
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Вітальне слово

Історія,  
яка має  

продовження

Пакт заради молоді – це успішна історія про парт-
нерство, що була написана українськими компані-
ями, державними партнерами та молоддю. Але та-
кож це історія про бажання Центру “Розвиток КСВ” 
допомогти молоді з працевлаштуванням.

Першу главу цієї історії розпочав Центр “Розви-
ток КСВ” 6 років тому, коли написав першу фразу 
“Україні це потрібно”. Натхненням для цієї фра-
зи став старт Європейського Пакту для молоді в 
Брюсселі. І ця перша глава про те, що без велико-
го бажання та драйву ніколи не досягалися великі 
цілі. А в нас – команди Центру “Розвиток КСВ” – 
вони були. 

Друга глава буде про виклики. Їх було багато. 
Ми  не знали, як переконати компанії долучати-
ся. Говорили з деякими  посадовцями або компа-
ніями і бачили  скепсис. Але нам вдалось знайти 
першого партнера – компанію Нестле. І ця перша 
підтримка надала нам крила - почалась розробка 
Українського Пакту для молоді. І тут ми знайшли 
нашого державного партнера, який допоміг нам 
злетіти - Міністерство молоді та спорту України. 
12 компаній у березні 2016 року підписали Пакт. 
Тому урок цієї глави – всі бар’єри у наших головах, 
варто пробувати. 

Третя глава – про неймовірне партнерство і парт-
нерів, з якими нам пощастило. Я не знаю, якби роз-
вивався Пакт, якщо б не UNFPA, Фонд ООН у галузі 
народонаселення. Вони надали ресурси, які при-
несли енергію змін до Пакту. Завдяки партнерству 
з UNFPA та Міністерством молоді та спорту Украї-
ни ми зробили унікальні активності: WOW-Форуми, 
Skills Labs, онлайн-курси. І ця глава – про ство-
рення унікальних продуктів, і про те, що не потріб-
но боятися креативити. 

Наш партнер UNFPA постійно нас челенджить, 
і завдяки цьому в нас з’явилися 33 регіональні 
партнери. Тому зараз наші ініціативи йдуть з успі-
хом по всій Україні і охоплюють все більше молоді. 

Тому четверта глава – про масштабування Пакту. 
І про те, що потрібно бути відкритим, ділиться сво-
їм досвідом і працювати з партнерами.

А п’ята глава – про плани. Пандемія та карантин 
показали, наскільки важливо бути гнучкими. Тому 
ми завершуємо нашу п’ятирічну історію Пакту, але 
в нас розпочинається нова історія Пакту-2025. 
І в новій історії обов’язково буде глава про мен-
торство від компаній для молоді України, яка хоче 
знайти роботу, або шукає поради для розвитку 
крутого проєкту, або якій просто необхідна під-
тримка в складних життєвих обставинах. Успішні 
історії мають продовжуватися. 

Отже, історія Пакту про драйв та бажання допомогти, 
про перші кроки та віру, про партнерство та креатив-
ність. Хочу подякувати нашим партнерам – Міністер-
ству молоді та спорту України та UNFPA, Фонду ООН 
у галузі народонаселення, всім компаніям та партне-
рам, які в нас повірили. І окрема велика подяка – ко-
манді Career Hub, яка зробила все можливе і немож-
ливе, щоб ця історія була написана.

Але історія не закінчується, вона продовжується. 
І в ній буде багато про мрії, які повинні бути у кож-
ного. Наша мрія - щоб молодь залишалась і розви-
вала Україну. Це продемонструє Пакт-2025.

Марина Саприкіна,  
Голова правління Центру «Розвиток КСВ»
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Дорогі  
друзі!

Перед кожним із нас поставало питання: 
який шлях обрати у житті, як знайти роботу 
та отримувати гідну заробітну плату. Саме 
таку мету – допомогти зробити правильний 
вибір майбутньої роботи, створити нові ро-
бочі місця для молоді – і ставили перед со-
бою ініціатори Українського Пакту заради 
молоді-2020.

Протягом п’яти років Пакт підписа-
ли 148  компаній, створено близько 
46000 місць для стажування та першої ро-
боти молоді, близько п’яти тисяч дівчат і 
юнаків отримали менторську підтримку від 
провідних компаній. Ці цифри та показники 
є значущими, демонструють реальне вирі-
шення актуальних проблем молоді.

Та, на мою думку, визначальним є те, що 
Український Пакт став унікальним майдан-
чиком, платформою для ефективної взає-
модії державного сектору,  громадськості, 
бізнесу та молоді. Реалізація Пакту дає від-
повіді на сучасні виклики щодо запрова-
дження нових механізмів самореалізації, 
планування та розвитку кар’єри, працев-
лаштування тощо. 

Особливої уваги заслуговують напрацьо-
вані та випробувані практичні інструменти 
й програми, які вже довели свою продук-
тивність та будуть втілюватися і надалі, зо-
крема, на базі молодіжних центрів.

Задля створення можливостей для само-
реалізації та розвитку потенціалу молоді, її 
участі у суспільному житті розроблено На-
ціональну стратегію державної молодіжної 
політики до 2030 року, концепцію Держав-
ної цільової соціальної програми «Молодь 
України» на 2021–2025 роки. 

Цілі оновленого Пакту заради молоді до 
2025 року перекликаються із цілями, що за-
кладені в ці два важливі документи, а його 
реалізація допоможе українській молоді 
бути конкурентоспроможною, робити свій 
внесок у подальший розвиток українського 
суспільства.

Закликаю приєднуватися до Українського 
Пакту заради молоді-2025,  об’єднувати 
зусилля та досягати найвищих результатів!  

Вітальне слово

Вадим Гутцайт,  
Міністр молоді та спорту України
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з питань побудови кар’єри. Нам вдалося 
створити майданчик для ефективного ді-
алогу між урядом, освітою, міжнародними 
організаціями, бізнесом та молоддю, а та-
кож знайти правильні форми взаємодії між 
ними та налагодити змістовний діалог з 
підписантами. Пакт надав можливості мо-
лодим українцям розвивати свої знання 
та здібності задля власного професійного 
майбутнього та майбутнього держави, в 
якій вони проживають. 

Ми у Фонді ООН у галузі народонаселення 
вітаємо всіх партнерів та компанії, які про-
тягом останніх чотирьох років об’єдналися 
та долучилися до цієї важливої ініціативи 
заради майбутнього молодого покоління 
України та щиро віримо, що новий Укра-
їнський Пакт заради молоді — 2025 стане 
«інвестиційною» платформою для ще ши-
ршого кола нових партнерів в тому числі 
серед закладів освіти, міжнародних інсти-
туцій та молодіжних організацій.

Майбутнє молоді в Україні – це наша за-
гальна відповідальність, а інвестиції в мо-
лодь – це кошти, вкладені у майбутнє цілої 
країни! 

Вітальне слово

Хайме Надаль,  
Представник Фонду ООН  

у галузі народонаселення в Україні

Молодь є рушійною  
силою розвитку 

суспільства  
та прогресу,  

передачі сучасних  
цінностей  

від покоління  
до покоління.

Наразі ми стикаємося з новими виклика-
ми, в першу чергу, у сфері працевлашту-
вання молоді. Великою проблемою, котра 
викликає хвилювання в українському су-
спільстві, залишається зростання кількості 
молодих людей, які виїжджають на навчан-
ня чи роботу за кордон. Крім цього, велика 
кількість молоді з числа внутрішньо пере-
міщених осіб потребує працевлаштуван-
ня. Ці питання можуть бути вирішені лише 
шляхом запровадження сучасних євро-
пейських механізмів та підходів по роботі 
з молоддю та консолідованими зусиллями 
держави, громадськості та бізнесу. 

Саме тому у 2016 році UNFPA, Фонд ООН у 
галузі народонаселення став підписантом і 
партнером «Пакту заради молоді 2020» — 
ініціативи, що з’явилася як відповідь на 
проблеми української молоді у сфері пра-
цевлаштування та побудови кар’єри, з ме-
тою об’єднати зусилля компаній, держави 
та освітнього сектору для вирішення про-
блем працевлаштування молодих людей 
в Україні. Пакт заради молоді 2020 став 
найактивнішою ініціативою у Європі і на 
сьогодні до неї приєдналося 148 компа-
ній з різних регіонів України, було ство-
рено понад 800 партнерств між бізнесом 
та освітнім сектором, забезпечено майже 
46 000  місць для стажування та першої 
роботи молоді, та більш ніж 4000 моло-
дих людей отримали менторську підтримку 
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Резюме

У 2015 році в Україні рівень безробіття серед 
молоді віком 15–29 років становив 15,5  % 
(Держстат), що було найвищим показником 
серед усіх вікових груп. Дослідження дово-
дять, що відсутність роботи впливає на добро-
бут та здоров’я молоді, і цей вплив зберігаєть-
ся навіть за 20–35 років. Серед безробітних в 
Україні частка нещасливих людей в 1,5 раза 
більша, ніж серед людей, які мають роботу 
(проєкт EXCEPT, 2016). 

З-поміж основних причин зростання 
безробіття серед молоді в Україні, осо-
бливо у віковій групі 18–24 роки, можна 
виділити такі:

• розрив між навичками випускників/
ць і очікуваннями роботодавців;

• зростання кількості безробітних се-
ред внутрішньо переміщених осіб че-
рез події у Криму та на Сході;

• зростання частки молоді, що бажає 
виїхати на навчання та роботу за 
кордон.

З метою підвищення спроможності молоді та 
створення ціннісної пропозиції для працев-
лаштування в Україні 17 березня 2016  року 
Центр «Розвиток КСВ» і Міністерство молоді 
та спорту України започаткували ініціативу 
«Український Пакт заради молоді — 2020» 
(далі — Пакт) у межах Європейського Пакту 
заради молоді. Партнером ініціативи виступив 
Фонд ООН у галузі народонаселення. 

Ініціатива Пакту має на меті об’єднати зусилля 
компаній, держави та освіти для розв’язання 
проблем працевлаштування молодих людей. 
Підписуючи Пакт у 2016 році та пізніше, ком-
панії взяли на себе зобов’язання: спільно до 
2020 року 1) сприяти партнерству між бізнесом 
та освітнім сектором, 2) створювати місця для 
стажування та першої роботи молоді, 3) а також 
надавати їй менторську підтримку.

За майже 5 років Пакт підписали топ-мене-
джери 148 компаній, серед яких провідні 
банки, телекомунікаційні й торговельні ком-
панії, великі виробничі підприємства, а також 
місцевий малий та середній бізнес.

У межах Пакту було розроблено 
програму заходів, яка охоплює  
три основні напрями: 
1. обмін досвідом між підписантами; 
2. сприяння партнерству бізнесу 

й освіти;
3. розвиток навичок для праце-

влаштування молоді. 

Також Пакт сприяв розробленню Національ-
ного плану дій щодо зайнятості молоді, по-
ложення якого було інтегровано до Основних 
напрямів реалізації державної політики у 
сфері зайнятості населення та стимулювання 
створення нових робочих місць на період до 
2022 року.

Пакт підписали  
топ-менеджери  
148 компаній
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РЕЗЮМЕ

Обмін досвідом  
та розвиток бренду  

роботодавця компаній

Проведено 25 зустрічей, на яких роботодавці 
мали змогу обговорити виклики в роботі з мо-
лоддю, поспілкуватися із представниками дер-
жавного сектору та міжнародних організацій. 

Проведено 16 семінарів у різних регіонах, де 
понад 200 місцевих роботодавців змогли 
пройти тест «Компанія, дружня до молоді» й 
поліпшити свої практики працевлаштування 
молодих людей.

Сприяння  
партнерству  

бізнесу й освіти

З 2016 року роботодавці Пакту спільно запо-
чаткували понад 800 партнерських програм 
із закладами освіти з метою підвищення якості 
навчальних програм, практичної підготовки сту-
дентів та для подальшого працевлаштування ви-
пускників.

Проведено: 
25 зустрічей
16 семінарів

Розроблено публікацію 
«Бренд роботодавця: 
практичне керівництво 
для компаній 
з працевлаштування 
та здоров’я української 
молоді».1

БРЕНД РОБОТОДАВЦЯ ДЛЯ МОЛОДІ: КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ КОМПАНІЙ

БРЕНД РОБОТОДАВЦЯ:
ПРАКТИЧНЕ КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ КОМПАНІЙ
З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ЗДОРОВ’Я УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ

БРЕНД РОБОТОДАВЦЯ:
ПРАКТИЧНЕ КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ КОМПАНІЙ
З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ

Проведено 
4 національні форуми 
«Бізнес і університети»  
для обговорення спільних дій бізнесу  
та освіти щодо зайнятості молоді

Започатковано 
всеукраїнський 
конкурс 
партнерських 
проєктів «Бізнес, що 
розвиває освіту», 
до якого більш ніж 
40 українських 
компаній подали 
свої кейси.
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РЕЗЮМЕ

Розвиток  
навичок  

для працевлаштування  
молоді

16 регіональних форумів «Бізнес-мо-
лодь: ефект WOW від співпраці» у різ-
них містах України дали змогу 1500 учасникам 
та учасницям дізнатися про актуальні можли-
вості від більш ніж 50 роботодавців і розвину-
ти практичні навички для працевлаштування. 

Програма з розвитку навичок 
молоді для працевлаштування 
«Skills Lab: успішна кар’єра».  
В основу програми було закладено 
топ-10 навичок до 2020 року (Всесвіт-
ній економічний форум): 
܌  Реалізовано 17 програм «Skills Lab: 

успішна кар’єра» у 16 містах, які вда-
ло закінчили 500 молодих людей.

܌  Практичний онлайн-курс «Skills Lab: 
успішна кар’єра» (impactorium.org), 
на який зареєструвалося понад 700 
молодих людей з різних регіонів. 

܌  На основі програми «Skills Lab» роз-
роблено навчальний курс для підви-
щення можливостей випуск ників за-
кладів профтехосвіти. 

Програма з розвитку на-
вичок самозайнятості та 
створення бізнесу «Skills 
Lab: власна справа»: 
Реалізовано 17 програм у 
14  містах, які закінчили 400 
молодих людей.

З метою розширення можливостей для моло-
ді в різних регіонах 2020 року до співпраці 
з Пактом залучено 33 партнерські організації 
з 19 областей, 

Завдяки спільним зусиллям роботодавців, дер-
жави, громадськості та міжнародних партнерів 
Ініціатива Пакту була визнана CSR Europe од-
нією з найкращих практик для молоді у Європі, 
а глобальна ініціатива ООН Decent Jobs for Youth 
назвала Пакт одним із найкращих прикладів ре-
алізації Цілі сталого розвитку № 8 у світі. 

Нові соціальні та економічні виклики 
2020  року для роботодавців потребу-
ють нових підходів до роботи щодо 
працевлаштування молоді у період 
мінімізації наслідків пандемії, зокре-
ма молоді, яка перебуває у складних 
життєвих обставинах. Саме тому Пакт 
заради молоді буде оновлено та про-
довжено до 2025 року для створення 
якісно нових можливостей зайнятості 
молоді в Україні.

За 5 років створено 
майже 46 000 місць для 
стажування та першої 
роботи молоді, а 4700 
молодим людям надано 
менторську підтримку 
від компаній. 

Було розроблено 
низку практичних 

інструментів та 
освітніх програм 

для молоді:

Блокнот із 
професійного 
самовизначення 
«Автостопом 
по кар’єрі»

Поради для молоді 
«Планування 
кар’єри: 6 кроків 
до успіху»
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Проблеми зайнятості молоді в Україні

Сучасний ринок праці України характеризу-
ється наявністю комплексу проблем, серед 
яких: скорочення пропозиції робочої сили 
та зростання попиту на неї, низький рівень 
заробітної плати, брак високопродуктивних 
робочих місць, невідповідність професійних 
та загальних компетентностей працівників 
потребам роботодавців, тіньова зайнятість 
населення тощо.

Кризові процеси в економіці України у 2014–
2015 роках, спричинені тимчасовою окупа-
цією територій країни внаслідок збройної 
агресії Російської Федерації, призвели до па-
діння економіки та згортання виробництва, 
що зумовило появу негативних тенденцій 
на ринку праці, зокрема зростання кількості 
безробітного населення.

Особливо ці процеси впливають на мо-
лодь. Рівень безробіття серед молоді віком 
15–29 років в Україні у 2015 році становив 
15,5 % проти 9,1 % серед усього населення 

(Держстат). Найвищий показник безробіття у 
молодому віці свідчить, що складність та три-
валість переходу молоді від навчання до ста-
більної гідної роботи залишаються суттєвою 
проблемою. 

Втрата роботи або неможливість знайти по-
стійну роботу з повною зайнятістю ство-
рюють низку проблем для людини: стрес, 
зниження рівня доходу, втрату звичного 
суспільного статусу і, як наслідок, зниження 
рівня психічного та фізичного здоров’я. До-
слідження показують, що серед безробітних 
частка нещасливих людей в 1,5 раза (в Укра-
їні) або вдвічі (у ЄС) більша, ніж серед людей, 
які мають роботу (проєкт EXCEPT, 2016). До-
слідження довготривалого впливу безробіття 
у Європі засвідчують, що негативний вплив 
безробіття, пережитого в молодому віці, на 
здоров’я та добробут зберігається навіть за 
20–35 років.

Однією з причин безробіття серед молоді в 
Україні є розрив між наявними навичками 
випускників та випускниць закладів освіти й 
очікуваннями роботодавців. 

Проте важливішими роботодавці вважають 
«м’які навички» (soft skills). Під час працев-
лаштування роботодавці відзначають іде-
альним співвідношення: 61 % — soft skills та 
39  % — hard skills (Центр «Розвиток КСВ», 
«Навички для України 2030», 2017). Саме 
тому освітні програми потребують актуаліза-
ції та орієнтації на потреби ринку праці. 

Через анексію Криму та збройну агресію на Схо-
ді мешканці цих регіонів змушені були покинути 
житло і роботу та переселитися до інших регіо-
нів. На кінець лютого 2016 року в Україні налічу-
валося 1 735 000 внутрішньо переміщених осіб. 
Серед переселенців працездатного віку 40 % — 
молодь у віці до 35 років, яка потребувала пра-
цевлаштування.

З іншого боку, економічний спад на фоні во-
єнного конфлікту зумовив зростання кількості 
молодих людей, які виїжджають на навчання та 
роботу за кордон. Згідно з дослідженням Центру 
Разумкова 2017 року, серед молоді у віці до 29 
років частка охочих виїхати становить 47 % про-
ти 38 % тих, хто бажає залишитися в Україні.

Усі ці виклики щодо зайнятості 
молоді потребували системних 
рішень та об’єднання зусиль дер-
жави, бізнесу, освітнього сектору 
і громадськості. Саме це має на 
меті й Український Пакт заради 
молоді.

15,5 % – рівень 
безробіття 
серед молоді 
віком 15–29 років в Україні 
у 2015 році 

36 % молоді не можуть знайти 
роботу саме через недостатній 
рівень знань та навичок 

(EY, «Найкращий роботодавець», 2016). 

Cеред молоді  
у віці до 29 років  
47 % хочуть виїхати  
з України, 38 % 
бажають залишитися.
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Пакт заради молоді та його завдання

Історія  
створення  

та мета ініціативи

17 листопада 2015 року в Брюсселі лідери 
50  найбільших європейських корпорацій під-
писали «Європейський Пакт заради 
молоді» — документ, який мав на меті подо-
лання безробіття серед молоді, виконуючи по-
ставлені цілі: створення 100 000 нових місць 
для стажування та першої роботи молоді, а 
також створення 10 000 партнерств бізнесу й 
освітніх закладів.* 

Ініціатива впроваджувалась організацією 
CSR Europe та здобула підтримку ключових 
інституцій Європи: Європарламенту, Євроко-
місії, Ради Європи та особисто Короля Бельгії. 

Європейський Пакт закликав організації різ-
них країн до розроблення національних пла-
нів дій, що сприятимуть реалізації Пакту. Укра-
їна стала єдиною країною, яка не є членом ЄС, 
але підтримала впровадження Пакту.

Центр «Розвиток корпоративної соціальної від-
повідальності» як національний партнер CSR 
Europe в Україні ініціював національну дискусію 
щодо питання зайнятості молоді та створення 
Українського Пакту заради молоді — 2020.

Уже за рік після першого підписання, у 2017 році, 
цілі Пакту було перевиконано, а тому онов-
лено до 700 бізнес-освітніх партнерств та 
50 000 місць для молоді відповідно. Також для 
посилення якісної роботи компаній-підписантів 
було додано ще одну ціль:

3. створити умови для забезпечення 
1000 молодих людей менторською 
підтримкою з питань побудови 
кар’єри.

Координаційна рада Пакту у скла-
ді Центру «Розвиток КСВ», Мініс-
терства молоді та спорту України 
і Фонду ООН у галузі народонасе-
лення розробила програму за-
ходів для посилення взаємодії 
молоді, закладів освіти та робото-
давців.

*Докладніше про Європейський Пакт 
заради молоді - ec.europa.eu

З метою підвищення 
спроможності молоді 
та створення ціннісної 
пропозиції для її зайнятості 
в Україні 17 березня 2016 
року Центр «Розвиток КСВ» 
і Міністерство молоді та 
спорту України започаткували 
ініціативу Український 
Пакт заради молоді — 2020. 
Партнером ініціативи 
виступив Фонд ООН у галузі 
народонаселення. Вперше 
документ підписали топ-
менеджери 12 провідних 
роботодавців: Nestlé, 
Syngenta, EY, Bayer, Метлайф, 
Укртелеком, ДТЕК, Платинум 
Банк, Кока-Кола, KPMG, 1+1 
Медіа та Київстар.

Ініціатива Пакту мала на меті об’єд-
нати зусилля компаній, держави та 
освіти для розв’язання проблем пра-
цевлаштування молодих людей. Укра-
їнські та міжнародні компанії, які під-
писали пакт, спільно зобов’язалися до 
2020 року:
1. сприяти створенню мінімум 

100  партнерств між бізнесом та 
освітнім сектором;

2. забезпечити 10 000 місць для стажу-
вання та першої роботи молоді.
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ПАКТ ЗАРАДИ МОЛОДІ ТА ЙОГО ЗАВДАННЯ

Текст  
Українського  

Пакту заради молоді — 2020

УКРАЇНСЬКИЙ ПАКТ ЗАРАДИ 
МОЛОДІ-2020

Наше бачення
Українські компанії дедалі більше відчувають по-
требу у молодих фахівцях із високим рівнем знань 
та навичок, незважаючи на те, що Україна володіє 
значним невикористаним потенціалом людських 
ресурсів. 

За даними Державної служби статистики України рі-
вень безробіття серед населення віком 15-24 роки 
складає 17,8% (2017 рік). Стрімко зростає кількість 
молодих людей, які виїжджають на навчання та ро-
боту за кордон. Щороку Україна втрачає людський 
капітал. Окрім цього, велика кількість молоді з чис-
ла людей з інвалідністю та внутрішньо переміщених 
осіб також потребує працевлаштування. 

Всі ці факти підтверджують, що бізнес-спільнота та 
освітній сектор спільно мають відігравати активну 
роль у вирішенні проблеми освіти і працевлашту-
вання молодих людей. Саме це має на меті й Україн-
ський Пакт заради молоді.

Наш заклик до дій та зобов’язання 
Ми, підписанти Українського Пакту заради молоді, 
закликаємо інші компанії, молодіжні організації, по-
стачальників освітніх та навчальних послуг, послуг 
працевлаштування, приєднатися і розвивати/зміц-
нювати співробітництво з метою якісної освіти та 
працевлаштування молоді.

Ми зобов’язуємось до 2020 року:
1. Сприяти створенню мінімум 700 партнерств між 

бізнесом та освітнім сектором. З цією метою:

1)  забезпечимо ефективну комунікацію бізне-
су та освітнього сектору, зокрема Міністер-
ства освіти і науки України, закладів вищої, 
професійної та загальної середньої освіти;

2)  сприятимемо обміну кращими практиками 
співробітництва бізнесу та навчальних за-
кладів, щоб надихати інших;

3)  прогнозуватимемо потребу в знаннях та на-
вичках, у тому числі, цифрових, підприєм-
ницьких, з фінансової грамотності тощо;

2. Забезпечити 50 000 місць для стажування та 
першої роботи молоді. З цією метою:

1)  пропонуватимемо більш високоякісні ста-
жування та робочі місця початкового рівня  
для молоді;

2)  спільно з Міністерством молоді та спорту 
України розробимо Національний план дій 
щодо зайнятості молоді;

3)  оцінюватимемо та звітуватимемо щодо 
впливу наших активностей.

3. Створити умови для забезпечення 1000 моло-
дих людей менторською підтримкою з питань 
побудови кар’єри. З цією метою:
1)  створимо платформу для менторської під-

тримки школярів та молоді з питань побудо-
ви кар’єри співробітниками компаній-під-
писантів.

Для функціонування Українського Пакту заради мо-
лоді та з метою виконання поставлених зобов’язань 
буде створено експертну раду.

Результати Українського Пакту заради Молоді будуть 
представлені на щорічному Національному форумі 
«Бізнес і університети», конференції «Career Talks», 
а також на регіональних форумах «Бізнес – молодь: 
ефект WOW від співпраці».

Приєднуйтесь до Пакту!
Ми закликаємо бізнес та постачальників освітніх та 
навчальних послуг приєднуватись до Українського 
пакту заради молоді для посилення його завдань 
та результатів. Це допоможе запропонувати моло-
дим українцям можливість розвивати свої знання та 
здібності в Україні задля їх професійного та соціаль-
ного майбутнього та майбутнього країни.
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ПАКТ ЗАРАДИ МОЛОДІ ТА ЙОГО ЗАВДАННЯ

Підписання  
Пакту  

компаніями 

Ініціатива Пакту об’єднує роботодавців, які 
готові створювати нові кар’єрні можливості для 
молоді, співпрацювати із закладами освіти та 
ділитися досвідом з іншими. Підписантами Пакту 
можуть стати лише легальні юридичні особи, які 
не є виробниками тютюнової або алкогольної 
продукції, не мають на меті продажу товарів та 
послуг у межах ініціативи, а також не просувають 
працевлаштування молоді за кордоном.

Підписує Пакт зазвичай топ-менеджер/ка або 
HR-директор/ка компанії на одному із захо-
дів Пакту чи на партнерських заходах на тему 
працевлаштування молоді. 

У межах квартальних зустрічей, регіональних 
форумів «Бізнес-молодь: ефект WOW від співп-
раці» та тренінгових програм «Skills Lab» до 
Пакту мали змогу долучитися більш як 100 ро-
ботодавців із 20 областей України. А завдяки 
партнерам до Пакту змогли приєднатися ро-
ботодавці з галузевих об’єднань та асоціацій.

До прикладу, у партнерстві з Фран-
ко-українською торгово-промисловою 
палатою у 2017 та 2018 роках у межах 
ярмарків вакансій «Франція в Украї-
ні» Пакт підписали 9 провідних фран-
цузьких компаній (Servier Ukraine 
LLC, Mazars Ukraine, Global Distribution 
Ukraine, Bomond, BETEN Ingénierie 
International, Crédit Agricole, АЛД Авто-
мотів Україна, Ватутінський комбінат 
вогнетривів, Danone Україна).

Також за сприяння КМДА у 2017 році 
до Пакту долучилися сім комуналь-
них підприємств м.  Києва, а саме: 
КП  «Київський міський Будинок 
природи»; СВКП «Київводфонд»; 
КП «Київкомунсервіс»; КП «Інформа-
тика»; Комунальна організація «Ки-
ївмедспецтранс»; КП «Київреклама»; 
КП «Київський метрополітен».

За 5 років Пакт заради молоді підписали 
топ-менеджери 148 компаній та організацій, 
які працевлаштовують молодь по всій країні. 
Серед роботодавців провідні банки, телеко-
мунікаційні й торговельні компанії, великі ви-
робничі підприємства, а також місцевий ма-
лий та середній бізнес.

Компанія вже багато років реалізує 
соціально-активну політику, 
та одним із найважливіших 
напрямів є взаємодія з підлітками 
та студентами. Освітні проєкти, 
стажування, працевлаштування — це 
фокус роботи Syngenta. Пакт надав 
юридичної сили нашим ініціативам 
та їх потужнішій імплементації.

Анжела Фокіна,  
CSR / Brand Manager

З моменту підписання завдяки 
участі в різноманітних заходах для 
молоді, зокрема від Пакту, нам 
вдалося значно розвинути бренд 
роботодавця. UKRSIBBANK здобув 
сертифікацію Top Employer 2020 в 
Україні та Європі, ми розширили 
взаємодію з університетами та 
молодіжними організаціями, 
вдосконалили програму стажування 
«Зірки на старті» й реалізували 
проєкти із ЗВО: Wow-Bank Challenge 
та FinTeens, а також розробили 
власну програму онлайн-практики.

Тетяна Джумак,  
провідна фахівчиня ЦУЗ ДМП

Україна, Київ
вул. Леонтовича, 6

Тел. +38 (044) 202-63-63
Факс +38 (044) 202-63-12

Сайт - www.kievtransport.com.ua
E-mail - dti@kievcity.gov.ua

Facebook - www.facebook.com/kievtransport

РОЗРОБКА ТА ДИЗАЙН

ДЕПАРТАМЕНТ 
ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

DEPARTMENT
OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE
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1  КП «Київреклама»
2  АДВ Дистриб’юшен
3  Аква Прінт
4  Дисконтно-бонусна 

мережа «Файне місто»
5  Агротек
6  Нібулон
7  Syngenta
8  УкрАгроКом
9  HARVEAST HOLDING
10  Deloitte
11  EY
12  Kreston GCG
13  Mazars Ukraine
14  Аперкон
15  Група компаній 

«Дельта М»
16  КПМГ в Україні
17  Credit Agricole Bank
18  UKRSIBBANK BNP 

Paribas Group
19  Альфа-Банк Україна
20  Райффайзен Банк 

Аваль
21  ПриватБанк
22  Кредобанк
23  Волинське об-

ласне управління 
АТ «Ощадбанк»

24  Львівське облас-
не управління 
АТ «Ощадбанк»

25  Сумське облас-
не управління 
АТ «Ощадбанк»

26  Херсонське об-
ласне управління 
АТ «Ощадбанк»

27  Черкаське облас-
не управління 
АТ «Ощадбанк»

28  Група компаній 
KNESS

29  Проєктно-будівель-
на компанія «МУР»

30  Deol Partners
31  Будівельна компанія 

«Арака»
32  Академія Лайфхак
33  A-level
34  Прикарпаттяобле-

нерго
35  НЕК «Укренерго»
36  Львівобленерго
37  SKALA
38  HIP PARK
39  VolWest Group
40  Bayer
41  Servier Ukraine
42  Beten ingenierie
43  Мережа аптек «D.S.»
44  АГРАНА ФРУТ
45  АВК
46  Запорізька конди-

терська фабрика
47  Данон Україна
48  Кока-Кола Беверід-

жиз Україна Лімітед
49  Лакталіс Україна
50  Небесна криниця
51  Нестле Україна
52  PepsiCo
53  Кондитерська ком-

панія «Лукас»
54  Теремно Хліб

ПАКТ ЗАРАДИ МОЛОДІ ТА ЙОГО ЗАВДАННЯ

55  Компанія Ензим
56  ПП «Малицький», 

ТМ «Марка Малиць-
кого»

57  First Wave
58  Reikartz Hotel Group
59  Парк Інн готель
60  ДядяPizza
61  Холдинг емоцій 

«!FEST» 
62  Мережа ресторанів 

«Pizza&Steak» і ТОВ 
«Коблево Тревел»

63  Соціальне підприєм-
ство «Студія шокола-
ду Пан-Шоколатьє»

64  Fresh Line
65  Група компаній (ФОП 

Макієвська О.В., Рес-
торан «Пан Атаман», 
Швейне виробни-
цтво «Моднікс»)

66  Ресторан здоро-
вого харчування 
«FoodHacker»

67  Краматорська 
кав’ярня «Поруч»

68  Кав›ярня «Цукерня»
69  Слов’янська конди-

терська фабрика 
«Валенсія»

70  ABM Technology
71  Дніпрополімермаш
72  Завод Стеко
73  Рем Тех Строй
74  Група компаній 

«Прогрес»
75  ЗапоріжОілГруп
76  Запорізький тита-

но-магнієвий комбінат

77  Метінвест Холдинг
78  МоторСіч
79  Ватутінський комбі-

нат вогнетривів
80  Новокраматорський 

машинобудівний 
завод

81  АвтоКрАЗ
82  Укртатнафта
83  Крюківський вагоно-

будівний завод
84  Обод
85  Модерн-Експо
86  Концерн-Електрон
87  Азовський судноре-

монтний завод
88  ТК-РЕНЕССАНС
89  Бріолайт
90  Миколаївський те-

пловозоремонтний 
завод

91  Торгово-промислова 
компанія «Євро-
шпон-Смига»

92  Інженерно-технічна 
компанія «Автома-
тик груп»

93  Херсонський маши-
нобудівний завод

94  Прогрестех Україна
95  Метлайф
96  Фонд народонасе-

лення ООН (UNFPA)
97  Віск
98  lifecell
99  Київстар
100  КП «Інформатика»
101  Укртелеком

102  Центр Глобальних 
Повідомлень

103  Artefact.st
104  Internetdevels
105  Keepsolid
106  МАЙНДКЕЙ
107  Artjocker
108  Sphere
109  Send Pulse
110  ЮФ Eterna Law
111  АО Бачинський та 

партнери
112  Управління патруль-

ної поліції в Херсон-
ській області

113  ALD Automotive 
Ukraine

114  КО «Київмедспе-
цтранс»

115  КП «Київський ме-
трополітен»

116  Укрпошта
117  Raben Ukraine
118  Маріупольський 

морський торго-
вельний порт

119  Нова Пошта (Східний 
регіон)

120  1+1 медіа
121  UA:Львів
122  Центр підтримки 

малого та середньо-
го бізнесу

123  Державна установа 
«Урядовий контак-
тний центр»

124  КП «Київський 
міcький Будинок 
природи»

125  КП «Київкомунсервіс»
126  Державний центр 

зайнятості
127  Львівська ОДА
128  Кіровоградська 

регіональна тор-
гово-промислова 
палата

129  Епіцентр-К
130  Bomond Group
131  Global Distribution 

Ukraine
132  Procter & Gamble 

Ukraine 
133  Watsons
134  Ашан Рітейл Україна
135  Декатлон Україна
136  Леруа Мерлен Укра-

їна
137  Цитрус
138  Мережа супермар-

кетів «Маркет-опт»
139  Клевер Сторс
140  OctoVia Group
141  РСП «Шувар»
142  Група компаній «Ав-

томир»
143  Таврія-В
144  Трансінвестсервіс
145  Вінницький облас-

ний молодіжний 
центр праці

146  Вінницький облас-
ний молодіжний 
центр «Квадрат»

147  Донецький облас-
ний дитячо-моло-
діжний центр

148  Центр інновацій 
«PochatokSpace»

Перелік  
підписантів  

Пакту
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Зустрічі 
підписантів  

Пакту

Роботодавці Пакту систематично звітують про 
залучення молоді та обговорюють актуальні 
питання під час регулярних зустрічей підпи-
сантів Пакту. 

Учасниками зустрічей були представники закла-
дів освіти, державного сектору та міжнародних 
організацій, які відповідають за питання зайня-
тості в Україні, а саме: Міністерство молоді та 
спорту України, Державна служби зайнятості, 
Міністерство освіти і науки України, Міністерство 
розвитку економіки, торгівлі та сільського госпо-
дарства, Міністерство соціальної політики, Фонд 
ООН у галузі народонаселення, Міжнародна ор-
ганізація праці та інші. 

З 2016 року в Києві пройшло 25 зу-
стрічей підписантів Пакту, що охо-
плювали:
• обговорення викликів у роботі 

з молоддю та закладами освіти;
• розроблення рекомендацій щодо 

програм стажування та практики 
в компаніях;

• стратегічні сесії щодо розвитку 
ініціативи Пакту;

• круглі столи щодо державних по-
літик у сфері зайнятості;

• семінари щодо впровадження 
дуальної освіти, практики тощо.

Корисними для нас були зустрічі з іншими 
компаніями, коли ми разом порушували 
питання дуальної освіти і зміни навчальних 
планів в університетах, коли ми пропонува-
ли міністерству переглянути ставлення до 
училищ і їх розвитку як закладів, які готують 
робочі професії. Це було практично і давало 
хоч маленькі, та результати.

Ася Савченко,  
фахівчиня відділу навчання

З 2015 року одним із стратегічних напрямів 
розвитку компанії є залучення молодих 
спеціалістів. Цілі, які були зазначені в Пакті, 
збігалися з нашими планами, і ми розуміли, 
що готові взяти на себе відповідальність за їх 
втілення. Користь Пакту для нас в об’єднанні 
зусиль та обміні досвідом, в інформаційній 
підтримці, у створенні каналів для спілку-
вання з молоддю. Найбільше запам’яталися 
квартальні зустрічі підписантів Пакту. У нас 
була можливість обмінятися досвідом щодо 
проєктів для молодих спеціалістів, обговори-
ти проблеми, які виникають під час реалізації 
та дізнатися про нові заходи Пакту, до яких ми 
можемо долучитись.

Вікторія Івасюк,  
спеціалістка з організації навчання

Обмін найкращими практиками з іншими 
учасниками Пакту щодо роботи з молоддю 
надихає на нові види активностей та заходів 
для молоді.

Яніна Сотнік,  
Talent Manager

Ми завжди були відкриті до співпраці з мо-
лодим поколінням, а підписання Пакту — це 
підтвердження наших намірів продовжувати 
цю практику в майбутньому. На наші плани 
істотно вплинув карантин, запроваджений 
у березні 2020-го. Водночас ми щиро раді, що 
почали активно залучати до участі в заходах 
для молоді менеджерів компанії, людей, які 
можуть поділитися досвідом.

Юлія Грабова,  
керівниця відділу персоналу
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Інструменти  
для розвитку  

бренду роботодавця

Для поліпшення практик 
місцевих роботодавців 
щодо працевлаштуван-
ня молоді, просування 
здорового способу жит-
тя та підтримки моло-
дих сімей було видано 
публікацію «Бренд ро-
ботодавця: практичне 
керівництво для ком-
паній з працевлашту-
вання та здоров’я укра-
їнської молоді». 
У публікації використано кейси, подані в ме-
жах щорічного Конкурсу кейсів з корпора-
тивної соціальної відповідальності, а також 
практики компаній-підписантів Пакту, зокре-
ма EY, KPMG, Nestlé, 1+1 медіа, Ашан Рітейл 
Україна, Укртелеком, lifecell, Львівобленерго, 
Прикарпаттяобленерго, Небесна криниця та 
ЮФ Eterna Law.

Керівництво охоплює такі теми та розділи:
особливості роботи 
з молоддю і теорія 
поколінь

рекомендації щодо 
формування в колективі 
культури сприяння 
здоровому способу життя, 
гендерній рівності та 
підтримці співробітників, 
які мають дітей

основи бренду 
компанії як 
роботодавця для 
молоді

таблиця самооцінки 
«Компанія, дружня 
до молоді»

реальні кейси компаній 
і рекомендації з 
розроблення програм 
практики та стажування

На основі Керівництва проведено 
16 семінарів для більш ніж 250 ро-
ботодавців у різних регіонах Укра-
їни. Завдяки цим заходам місцеві 
роботодавці змогли проаналізува-
ти і вдосконалити власні практики 
щодо працевлаштування молоді.

Альфа-Банк підписав Пакт у 2018 році. Саме 
з того часу ми активно працюємо з брендом 
роботодавця та виділили це як окремий на-
прям у структурі HR.

Ганна Степчук,  
керівниця з розвитку бренду роботодавця

careerhub.in.ua/employer-brand
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Співпраця бізнесу та освіти

Кількісні та якісні  
зміни у співпраці  

компаній  
і закладів освіти

Роботодавці, які підписали Пакт, налагоджува-
ли партнерства з метою підвищення якості на-
вчальних програм, практичної підготовки сту-
дентів та для подальшого працевлаштування 
випускників. 

812 партнерських 
програм із закладами 
освіти започаткували 
роботодавці — 
підписанти Пакту 
з 2016 року.

Якісні зміни 
у співпраці 
компаній та 
закладів освіти:
• активне залучення закла-

дів професійно-технічної 
та вищої освіти до програм 
стажування компаній;

• актуалізація навчальних 
програм та впровадження 
програм дуальної освіти; 

• часткове працевлаштуван-
ня за результатами практи-
ки; 

• участь у ярмарках вакансій 
закладів освіти та захисті 
дипломних робіт;

• залучення викладачів та 
адміністрації до навчання 
або стажування;

• відкриття представництв 
або лабораторій компаній 
на базі закладів.
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Приклади  
партнерських  

проєктів 

Ми впроваджуємо новітню освітню 
ініціативу Generation A, основним 
завданням якої є надання вишам-парт-
нерам менторської допомоги, а також 
цілого курсу теоретичних та прак-
тичних знань — практика на активах 
Syngenta, взаємодія з нашими фахівця-
ми, супровід у написанні дипломних та 
курсових робіт. 
За останній рік було підписано 4 ме-
морандуми про взаємодію з вишами у 
Полтаві, Білій Церкві, Харкові та Одесі. 
Більш як 30 наймотивованіших сту-
дентів потрапило на наш освітній курс, 
13 з них проходило практику, а 2 вже 
працевлаштовано лише за літній сезон 
2020 року.

Анжела Фокіна,  
CSR / Brand Manager

Підписання Пакту надихнуло нас на 
проведення онлайн лекцій для сту-
дентів університетів та училищ по 
Україні. Також, підписуючи договори із 
закладами, приймаємо практикантів та 
учасників програми дуальної освіти по 
всій Україні

Ірина Магалецька,  
керівниця Навчального центру

Два роки поспіль ми проводимо студентські 
хакатони із застосуванням методу дизайн-мис-
лення, який використовується багатьма сві-
товими компаніями для створення інновацій 
у бізнесі та є важливою складовою навчання у 
провідних університетах світу.

Тетяна Ткачук,  
фахівчиня з підбору персоналу

У сфері співпраці з професій-
ними освітніми закладами 
Група DTЕК розробила корпо-
ративні стандарти за робочи-
ми професіями для власних 
виробничих підприємств. 
Таким чином компанія пла-
нує актуалізувати вимоги до 
знань, що надають студентам 
спеціалізовані навчальні за-
клади, відповідно до розвитку 
виробництва.
Більшість корпоративних 
стандартів лягла в основу 
державних стандартів про-
фесійно-технічної освіти. Це 
дає змогу скоротити розрив 
між теоретичними знання-
ми і практичними вимогами 
роботодавців — студенти 
здобувають знання, які будуть 
затребувані в професії, що 
пришвидшує адаптацію но-
вачків до умов виробництва.

Аліна Зуйковська,  
КСВ-менеджерка

30

українська 
платформа 
можливостей

ПАКТ 
ЗАРАДИ  
МОЛОДІ 
2020 підсумковий звіт

СПІВПРАЦЯ БІЗНЕСУ ТА ОСВІТИ



Заходи  
Пакту

Роботодавці, які підписали Пакт, налагоджува-
ли партнерства з метою підвищення якості на-
вчальних програм, практичної підготовки сту-
дентів та для подальшого працевлаштування 
випускників. 

Національний форум  
«Бізнес і університети» (2013–2020)
Щорічний національний майданчик для 
партнерства бізнесу та університетів. 
З 2016 року, після запуску Пакту, ос-
новними фокусами Форуму стали теми, 
пов’язані із зайнятістю молоді: розвиток 
м’яких навичок, підприємництво, фінан-
сова грамотність у ЗВО, майбутнє ринку 
праці та професій. За 4 роки Форум від-
відали понад 700 представників бізнесу, 
ректорів та викладачів університетів, а 
також експертів/ок.

Конкурс партнерських 
проєктів «Бізнес, що 
розвиває освіту»
Всеукраїнський конкурс, 
який має на меті сприяти 
ефективному залучен-
ню бізнесу до співпраці 
із закладами освіти та 
для обміну найкращи-
ми практиками. Конкурс 
проходив три роки по-
спіль (2017–2019) у межах 
Національного форуму 
«Бізнес і університети». 
Загалом на конкурс було 
подано понад 40 кейсів 
партнерств, серед яких 
перемогу здобули проєк-
ти компаній: Укртелеком, 
Arricano, UKRSIBBANK, 
lifecell, Проком, Agroxy, 
Nestlé, Coca-Cola HBC.

Підписання Пакту освітніми 
закладами та організаціями
Для посилення співпраці зі сферою 
освіти підтримку Пакту висловили 
ЗВО та освітні організації, серед яких 
Startup Ukraine, Українська академія 
лідерства, Регіональний інновацій-
ний ХАБ (Черкаси) та інші.
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Працевлаштування молоді

Кількісні та якісні  
зміни щодо  

працевлаштування  
і менторської  

підтримки молоді

Після підписання Пакту компанії започатку-
вали нові та вдосконалили наявні програми з 
працевлаштування, знизили вимоги до моло-
дих співробітників та активно долучилися до 
заходів у межах ініціативи. 

45 627 місць для 
стажування та 
першої роботи 
молоді створено 
роботодавцями, 
які підписали Пакт.

4719 молодим людям надано 
менторську підтримку в 
межах діяльності компаній.

Останні кілька років компанія робить ставку 
на молодь, зокрема, кількість працевлаштова-
них випускників зросла на 15 %. Досягненню 
показників сприяє комплекс реалізованих 
програм: оплачувана виробнича практика 
і стажування, дуальне навчання, конкурси 
профмайстерності, як-от WorldSkills Ukraine, 
конкурси проєктів для студентів (кейс-чемпіо-
нати), стипендіальні програми тощо.

Євгенія Савенко,  
керівниця проєктів

Якісні зміни щодо 
працевлаштування 
молоді:
• розроблено нові програми 

стажування для молоді з мож-
ливістю працевлаштування та 
збільшено кількість позицій 
для стажистів;

• готовність брати на роботу без 
досвіду та пропонувати гнуч-
кий графік;

• впровадження екскурсій для 
ознайомлення зі спеціальністю 
на запит студентів;

• активна взаємодія з молоддю, 
зокрема через участь в освітніх 
заходах Пакту (форуми, конкур-
си, тренінгові програми тощо).

• започаткування коуч-сесій 
щодо кар’єри для молодих спе-
ціалістів від HR-фахівців;

• реалізація проєктів менторської 
підтримки як елемента роботи 
зі студентами-практикантами;

• залучення фахівців компаній 
до розроблення рекомендацій, 
посібників та онлайн-курсів для 
молоді. 

Наша компанія постійно і системно працює з 
молоддю (ярмарки вакансій, спеціалізовані 
профільні івенти, організація практики та 
спеціальні проєкти під запит нашого бізнесу, 
наприклад «Школа на мільйон», «Alfa SQL 
Challenge», «Амбасадори Альфа-Банку»). 
За останні роки в нас відчутно омолодився 
колектив (наразі середній вік працівників 
становить 34 роки). Керівники напрямів по-
троху змінюють свою думку щодо наймання 
студентів і розглядають їх не лише як ста-
жистів/практикантів, а як повноцінних пра-
цівників.

Ганна Степчук,  
керівниця з розвитку бренду роботодавця

Ми регулярно проводимо екскурсії для молоді 
та студентства, даючи змогу поспілкуватися з 
експертами банку. Також під час зустрічей з 
молодими людьми розповідаємо про можливо-
сті працевлаштування — перше робоче місце 
в банку, консультуємо щодо можливих шляхів 
старту та побудови кар’єри.

Катерина Гвоздьова,  
менеджерка з розвитку бренду роботодавця
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Absolvent

Оплачувана програма 
стажування у банку. Про-
тягом 10 місяців студенти 
4–5 курсів та випускники 
ЗВО мають змогу пра-
цювати в різних депар-
таментах банку. Через 
програму пройшло 
понад 200 випускників. 
Приблизно половина 
учасників залишається 
на постійній роботі в 
банку. 

Почни свою 
кар’єру з Reikartz

Програма, що передба-
чає безплатний курс, 
на період навчання 
забезпечено проживан-
ня та повний пансіон. 
Учасники, які успішно 
пройдуть усі етапи, 
отримають пропозицію 
оплачуваного стажу-
вання і матимуть змогу 
працювати на одній з 
відкритих позицій. 

Jump into life

Соціально-освітня 
програма lifecell, яка 
приваблює талановитих 
українських студентів, 
що готові зробити перші 
кроки у своїй профе-
сійній кар’єрі. Під час 
програми студенти при-
єднаються до техноло-
гічної телеком-сфери та 
команди професіоналів 
lifecell і набудуть перших 
практичних навичок. 

NestWay 
Internship

Оплачуване стажуван-
ня і можливість набути 
досвіду в реальному 
діловому середовищі з 
динамічною командою 
професіоналів, підтрим-
ка та коучинг від настав-
ника й подальше працев-
лаштування найкращих 
учасників. 

Кращі — з 
Укртелекомом

Програма, в якій сту-
денти зустрічаються 
з топ-менеджерами 
компанії, а також мають 
доступ до телеграм-ка-
налу з питань «Старту 
кар’єри». Беруть участь 
у програмах стажування 
та практики. 

UKRSIB praktyka 
online

Програма онлайн-прак-
тики для студентів, що 
рекомендована МОН. 
Курс охоплює всі знання, 
які здобувають студен-
ти, приходячи на очну 
практику. Курс інтерак-
тивний, кожен розділ су-
проводжується запитан-
нями, містить пізнавальні 
відео. Успішне проход-
ження курсу підтверджу-
ється сертифікатом. 

Business2Students

Можливість здобути прак-
тичні знання від реальних 
представників бізнесу, 
пряме спілкування з пер-
шими особами компаній. 
За час дії проєкту лекції та 
майстер-класи відвідали 
понад 2000 студентів, 75 
студентів взяли участь у 
конкурсі на розроблення 
ідей для бізнесу, 3 отри-
мали грошові винагороди. 
Більш ніж 50 студентів 
пройшли стажування, і 
їм надано робочі місця. 

rau.ua/press-release-uk/
business2students-by-
watsons

reikartz.com/uk/news/
start-your-career-with-
reikartz

www.lifecell.ua/
ru/o_lifecell/karera/
programma-jump

www.nestle.ua/jobs/
students/practice

kredobank.com.ua/info/
career/absolvent

ukrtelecom.ua/young-
specialists

my.ukrsibbank.com/ua/
careers/online_practice_
for_students

Приклади 
проєктів 

компаній

36

українська 
платформа 
можливостей

ПАКТ 
ЗАРАДИ  
МОЛОДІ 
2020 підсумковий звіт

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ



Регіональні форуми «Бізнес-молодь: 
ефект WOW від співпраці»
Унікальні заходи для налагодження комуні-
кації між роботодавцями та молоддю в різ-
них регіонах України. Від 2016 до 2019 року 
форуми пройшли у 16 містах України: Київ, 
Кременчук, Одеса, Дніпро, Харків, Луцьк, 
Запоріжжя, Львів, Маріуполь, Херсон, Черні-
гів, Вінниця, Черкаси, Миколаїв, Кривий Ріг 
та Святогірськ. Програма форумів передба-
чає підписання Пакту, семінар для місцевих 
роботодавців, презентації компаній для мо-
лоді, розв’язання кейсів від роботодавців та 
майстер-класи з працевлаштування.

Організатори події: 
Центр «Розвиток КСВ», Міністерство молоді 
та спорту України і Фонд ООН у галузі народо-
населення. 

Партнери: представники місцевої влади, 
молодіжні центри й міжнародні організації, 
зокрема Посольство Австрії в Україні та про-
єкт U-Report. Спікери форумів: представники 
більш ніж 50 всеукраїнських та місцевих ро-
ботодавців, що підписали Пакт. Серед найак-
тивніших учасників форумів компанії lifecell, 
Укртелеком, EY, UKRSIBBANK, Райффайзен 
Банк Аваль, ПриватБанк, Credit Agricole Bank, 
Syngenta та Nestlé.

З 2015 року наша компанія працює над проєк-
тами із залучення молодих спеціалістів. Уже 5 
років поспіль ми реалізовуємо практику для 
технічних спеціальностей, стажування та освіт-
ній проєкт «Кращі – з Укртелекомом». Завдяки 
Пакту заради молоді ми маємо змогу брати 
участь у його заходах, виступати перед студен-
тами та розповідати про наші можливості, у 
такий спосіб підвищувати впізнаваність бренду 
компанії серед студентів та залучати їх до на-
ших програм.

Вікторія Івасюк,  
спеціалістка з організації навчання

1500 учасників та 
учасниць форумів 
мали змогу обговорити 
власні критерії вибору 
першого робочого 
місця і важливі 
виклики щодо 
зайнятості у своєму 
регіоні, дізнатися 
про актуальні 
можливості від 
місцевих роботодавців, 
а головне, розвинути 
практичні навички 
на майстер-класах та 
конкурсах кейсів.

Заходи  
Пакту
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Всеукраїнський форум  
«Career Talks: навички для успіху»
Щорічний підсумковий захід Пакту, 
що має на меті надихнути молодь 
розвивати навички та будувати кар’єру 
в Україні.

Організатори події: 
Центр «Розвиток КСВ», Міністерство молоді 
та спорту України і Фонд ООН у галузі народо-
населення. 

Генеральний партнер 
Райффайзен Банк Аваль. 

Партнери: 
Всеукраїнський молодіжний центр, iHub Kyiv, 
n.cubator, U-report, AIESEC в Україні.

За 3 роки поспіль Форум 
об’єднав понад 400 активних 
молодих людей з усієї України 
та натхненних спікерів, серед 
яких топ-менеджери компаній 
Coca-Cola HBC, Райффайзен Банк 
Аваль, KPMG, Укртелеком, ПУМБ, 
EBA, iHUB, Cardiomo та інші.

Під впливом Пакту ми поліпшили програму ста-
жування, поглибили співпрацю з профільними 
навчальними закладами, приймаючи студентів 
на практику, організовували відкриті захисти 
випускних кваліфікаційних робіт на території 
банку та проводили екскурсії у відділеннях. 
Крім того, ми неодноразово долучалися до іні-
ціатив Пакту як спікери, експерти, учасники, 
а також стали партнерами щорічного форуму 
Career Talks. Все це допомогло краще розвивати 
бренд роботодавця серед молоді.

Катерина Гвоздьова,  
менеджерка з розвитку бренду роботодавця

У програмі Форуму:
• виступи топ-менеджерів про 

навички, що ведуть до успіху в 
кар’єрі;

• живе спілкування з експертами 
в малих групах на тему розвит-
ку ключових навичок на думку 
молоді;

• історії успіху молоді про кар’єру 
в українських компаніях;

• розв’язання молоддю практич-
них кейсів від роботодавців;

• можливості для молоді щодо 
працевлаштування від компа-
ній;

• інтерактивні конкурси та симу-
ляційні ігри.
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Практичні 
інструменти  
та програми  

для молоді

Публікації для молоді  
на тему працевлаштування:

«Автостопом по кар’єрі» — унікаль-
ний блокнот, що допомагає молодим 
людям свідомо оцінити свої пріори-
тети, вимоги професійної сфери та 
ефективно планувати подальший 
кар’єрний розвиток.

«Планування кар’єри: 6 кроків до 
успіху» — посібник із порадами від 
роботодавців щодо кожного із шести 
етапів розбудови своєї кар’єри, а саме: 
планування, підготовки резюме, робо-
ти із соціальними мережами, підготов-
ки до співбесіди, першого робочого 
дня і постійного навчання.

АВТОСТОПОМ  
ПО КАР’ЄРІ
блокнот професійного самовизначення

КАР’ЄР
А 

МРІЇ

МАРКЕТОЛОГ
НЕЙРОБІОЛОГ
ЛАЙФ-КОУЧ
БІЗНЕС-АНАЛІТИК
ФАРМАЦЕВТ
ІНЖЕНЕР

ЩО ВИ ЗНАЙДЕТЕ 
НА СТОРІНКАХ 

ЦЬОГО БЛОКНОТУ?
Цей кар’єрний блокнот містить робочі аркуші, щоб допомогти Вам при-
ймати тверді та обґрунтовані рішення про майбутню кар’єру.

Ви зможете більше дізнатись про себе, свої сильні та слабкі сторони. На 
основі отриманих знань, Ви зможете дослідити різні професійні сфери, 
порівняти їх, та обрати ту, що Вам підходить найбільше. Але це ще не 
все. На завершення Ви отримаєте поради і план підготовки до майбут-
ньої кар’єри.

Авторська команда: 
Дар’я Мілашенко, Тарас Деркач, Марина Саприкіна. 
Координація роботи – ФОП Зінченко А. Г.
Кар’єрний блокнот розроблено командою Career Hub Центру «Розви-
ток КСВ» за підтримки Посольства Австрії в Києві та Міністерства моло-
ді та спорту України та видано за фінансової підтримки Фонду Народо-
населення ООН в Україні (UNFPA).
Публікація не є відображенням офіційної позиції Посольства Австрії 
в Києві, Фонду Народонаселення ООН в Україні (UNFPA) і Міністерства 
молоді та спорту України.

КИМ ВИ ХОЧЕТЕ СТАТИ?

Одне з найважливіших рішень, що приймає людина у своє-
му житті, – це вибір кар’єри. Настає час, коли ми ставимо 
перед собою запитання: ким я хочу бути? Які мої сильні сто-
рони,  та над чим потрібно працювати?

Щоб відповісти на ці запитання, спочатку потрібно більше 
дізнатися про себе.  Блокнот Вам у цьому допоможе. 

32

Запитайте трьох людей, які добре Вас знають про професійні сфери, що найкраще 
Вам підходять. Чи Ви погоджуєтесь з їхніми оцінками? Чому? 

На основі проведеного тесту та оцінки своїх інтересів, спробуйте обрати дві-три 
сфери діяльності для подальшого дослідження.

ПРОФЕСІЇ АБО СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ

1.

2.

3.

Перегляньте пропозиції щодо професій для обраних Вами типів1.

РЕАЛІСТИЧНИЙ ТИП
Вам підійдуть професії механіка, авіадиспетчера, пілота, геодезиста, 
солдата, поліцейського, агронома, шахтаря або електрика.

АРТИСТИЧНИЙ ТИП 
Зверніть увагу на професії композитора, музиканта, режисера, 
письменника, архітектора, дизайнера, художника, фотографа, жур-
наліста або актора.

СОЦІАЛЬНИЙ ТИП
Розгляньте серед майбутніх професій, наступні: професії вчителя, свя-
щенника, вихователя, психолога, лікаря-терапевта, керівника ігрово-
го майданчика, працівника по догляду за дитиною або логопеда.

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ТИП 
Вам можуть сподобатися професії вченого, лікаря, стоматолога, меди-
ка-технолога, програміста, математика, професора або ветеринара.

ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ТИП
Можливо вам варто обрати професії продавця, менеджера, підпри-
ємця, адвоката, політика, маркетолога, брокера, телевізійного про-
дюсера, спортивного промоутера чи менеджера із закупівель.

СИСТЕМАТИЧНИЙ ТИП
Розгляньте такі професії: бухгалтера, фінансового аналітика, подат-
кового експерта, податківця, офіс-менеджера.

1: Career Plan Project Workbook, The McGraw-Hill Companies, Inc.
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ДОСЛІДЖЕННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ 
СФЕРИ № 2

ПЛАНУВАННЯ 
КАР’ЄРНОГО 
ШЛЯХУ

УПРАВЛІННЯ ЧАСОМ

Успіх у навчанні та кар’єрі залежить від того, наскільки добре Ви плануєте свій час. 
Ваш розклад має бути зручним і відповідати Вашим потребам та цілям.
Використовуйте таблиці планування часу, щоденники чи записники, щоб зберігати ін-
формацію про заплановані події та завдання щонайменше на один тиждень наперед. На-
прикінці кожного тижня переглядайте Ваш графік та запитуйте себе:
• На які види діяльності я витрачаю більшу частину часу?
• Мені подобається, як я проводжу свій час? 
• Що я хотів би змінити?

ПРИКЛАД ТАБЛИЦІ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ ВАШОГО ЧАСУ.

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ

Деякі тижні можуть бути більш зайнятими та з великою кількістю завдань. Тому для 
успішного планування свого часу важливо систематизувати завдання та встанови-
ти послідовність справ у відповідності до їх значення. Необхідно підходити до питань 
з розумінням їх важливості та терміновості.

МАТРИЦЯ ЕЙЗЕНХАУЕРА

Матриця Ейзенхауера – це один з методів тайм-менеджменту для визначення прі-
оритетів. Виглядає матриця як чотири квадрати, які виходять при перетині осей 
«важливо – неважливо» по горизонталі і «терміново – нетерміново» по вертикалі.
Як використовувати цю матрицю? Просто розподіліть туди свої справи, оцінивши 
їх важливість і терміновість виконання. 

ТЕРМІНОВІ  
СПРАВИ

НЕТЕРМІНОВІ  
СПРАВИ

ВА
Ж

Л
И

ВІ
  

СП
РА

ВИ

• Вирішення кризових ситуацій
• Невідкладні справи
• Завдання, в яких закінчуються 

терміни виконання

• Планування нових проектів
• Відвідування спортзалу
• Налагодження стосунків

Н
ЕВ

АЖ
Л

И
ВІ

  
СП

РА
ВИ • Відволікаючі дзвінки

• Незаплановані зібран ня
• Термінові прохання

• Рутинна робота
• Розваги
• Безглузді розмови
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ПЛАНУВАННЯ 
КАР’ЄРИ: 

6 КРОКІВ ДО УСПІХУ

ПЛАНУВАННЯ 
КАР’ЄРИ  
І ВИБІР  
ПРОФЕСІЇ1
Ви вже знаєте, що важливо планувати кар’єру. Для цього потрібно розробити індиві-
дуальний кар’єрний план – кар’єрограму.

Індивідуальний кар’єрний план (кар’єрограма) – це документ, що допомагає управ-
ляти кар›єрою. Він містить опис бажаного шляху розвитку людини для заняття ним 
бажаної позиції в організації своєї мрії. Документ дає уявлення про те, який шлях 
повинна пройти людина та які знання, уміння і навички для цього потрібні. 

ДЛЯ СТВОРЕННЯ КАР’ЄРНОГО ПЛАНУ ПОТРІБНО ЗНАТИ ВІДПОВІДІ 
НА НАСТУПНІ ПИТАННЯ: 

Ваші інтереси: 

•	 Чим би Ви хотіли займатися в житті?

•	 Скільки Ви б хотіли заробляти у Вашому житті?

•	 Який графік роботи Вас би влаштовував?

•	 Які навички, вміння та знання для цього потрібні? 

•	 Чи є ці навички, вміння та знання у Вас? 

•	 Що потрібно зробити, щоб їх отримати?

Вибір роботодавця:

•	 Які критерії у виборі роботи є найбільш важливими для мене?

•	 Що для Вас є важливим при виборі роботодавця? 

•	 Де Ви б хотіли працювати? 

•	 Хто є роботодавцями в цій сфері?

•	 Що Ви знаєте про цих роботодавців?

•	 Чи відповідають обрані роботодавці Вашим критеріям? 

•	 Чи готові написати пріоритетний список роботодавців?

Доступ до компанії своєї мрії:

•	 Чи знаєте Ви кого-небудь в цій сфері / на аналогічній позиції, з ким Ви 
б могли зв’язатися в обраних Вами компаніях?

•	 Складіть питання, які Ви б хотіли їм задати?

•	 Чи готові попросити їх про зустріч?

•	 Чи підписались Ви на соціальні сторінки компанії Вашої мрії?

•	 Чи знаєте про заходи, в яких представники компанії беруть участь?

Виходячи з Ваших відповідей на ці питання, поставте перед собою 
чіткі цілі: 

•	 короткострокові (на найближчі 6 місяців–1 рік) 

•	 середньострокові (1–3 роки) 

•	 довгострокові (4–10 років).
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ПІДГОТОВКА  
РЕЗЮМЕ

Структура резюме: поради від lifecell

•	 Приватна інформація: ім’я, сімейний стан, дата народження, номер те-
лефону, e-mail (професійний: ім’я та прізвище), Skype, домашня адреса

•	 Вища освіта: кваліфікація, спеціалізація, дати

•	 Додаткова освіта: курси, тренінги, інше

•	 Професійний профіль: загальна інформація стосовно професійного 
досвіду, проектної діяльності, інша діяльність, участь в конференціях 
в якості спікера, інше

•	 Досвід роботи: у зворотній хронологічній послідовності

•	 Додаткова інформація: особисті характеристики, водійське посвідчен-
ня, знання іноземних мов, рівень володіння комп’ютерними програма-
ми, знання додаткових програм, інше

•	 Рекомендації

Коли Ви вже знаєте чого Ви хочете у житті, в якій компанії Ви мрієте працювати, то настав час 
створити або оновити Ваше резюме. Сьогодні в інтернеті існує багато ресурсів, що допо-
магають створити резюме. В цьому розділі ми зосередимось на основних моментах. І пам’я-
тайте: зазвичай рекрутер витрачає від трьох до семи секунд на читання Вашого резюме, щоб 
прийняти рішення, чи працювати з резюме і Вами як кандидатом далі. 

Резюме або CV (лат. curriculum vitае – «життєвий шлях») —документ, в якому подається ко-
ротка інформація про освіту, професійні успіхи й досягнення людини, яка його подає, з метою 
зацікавити роботодавця своєю кандидатурою. Зазвичай, резюме подається із супровідним 
листом. Основні пункти резюме (хоча зазвичай немає суворих вимог): ПІБ, контакти, досвід 
роботи, освіта, успішні проекти, в т.ч. волонтерські.  знання мов, різних програм тощо.

Відеорезюме1 – нова форма резюме, короткий відеоролик в цифровому форматі, зручному 
для відправки та відтворення, з короткою, але вичерпною розповіддю про себе. Відеорезюме 
повинно містити біографічні відомості, освіту, кар’єру, особисті якості. 

Супроводжувальний лист – документ, в якому  висловлюється бажання отримати саме робоче 
місце в цій компанії, і  пояснюється, чому саме ви підходите на цю вакансію. Документ не має 
містити загальних фраз, тільки основні переконливі докази, чому ця вакансія – саме для Вас.

1  Визначення Харківської служби зайнятості, див. https://www.facebook.com/Kharkiv.regional.employment.center

2
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РЕЗЮМЕ  
В СОЦІАЛЬНИХ  
МЕРЕЖАХ3 Facebook

Ця соціальна мережа є прекрасним 
місцем, щоб продемонструвати свої 
інтереси і прагнення. Більше того, 
Facebook має 6 млн сторінок – це в 
6 раз більше, ніж має LinkedIn.

Кожного дня на Facebook: 

•	 публікують більше 300 млн фотографій

•	 ставлять більш 4,5 мільярда лайків

•	 55 млн раз оновлюють свої профілі. 

І за цим всім ретельно стежать рекрутери. Чи знаєте Ви одну з найпопуляр-
ніших причин відмов кандидатів? Це - наявність неналежних фотографій або 
коментарів в профілі. 

Тому основні поради роботи з Facebook для побудови кар’єри: 

1) Будьте уважними під час публікації фотографій та коментарів, 
не компрометуйте себе

2) Не розміщуйте просто посилання на статті, надавайте свої думки 
і особисту позицію – це цікаво для рекрутерів

3) Почистіть Ваш профіль від компрометуючих фото та коментарів

4) Перевірте, чи інформація, що доступна широкому загалу, розкри-
ває Вас із позитивного боку 

5) Оскільки 1 з 3 позицій закривається завдяки особистим контактам, 
налагоджуйте особисті контакти в Facebook

6) Підпишіться на сторінку Ваших улюблених компаній в Facebook 
задля того, щоб дізнаватись останні новини і комунікувати з ними.

Пошук вакансій і роботодавців в наш час – 
це, в першу чергу, робота із соціальними 
мережами. За даними Hays.ru, 73% випускни-
ків та фахівців 18–34 років знайшли останнє 
місце роботи саме через соціальні мережі. 
Це ще раз переконує, що соціальні мережі – 
чудова платформа зустрічі компаній та тих, 
хто шукає роботу. 

За інформацією HeadHunter Україна, ¾ ро-
ботодавців України вивчають профілі потен-
ційних співробітників на сторінках соціальних 
мереж перед прийняттям рішення про пра-
цевлаштування. Це важливо знати, перед тим, 
як розміщувати інформацію або фотографії 
легковажного змісту. 

Подумайте про Google-тест: Що може поба-
чити потенційний роботодавець, якщо буде 
шукати інформацію про вас в Google? Пошу-
кайте таку інформацію про себе, і подумайте, 
чи задоволені ви такою інформацією? Чи пра-
вильно ви обрали налаштування приватності 
в своїх соціальних аккаунтах? Якщо Вас вла-
штовує знайдена інформація, то тоді час по-
кращити свої навички роботи з соціальними 
мережами – Facebook, LinkedIn, Instagram – 
задля пошуку роботи.

18 19

НАВИЧКИ 
САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ

Отже, Ви отримали запрошення 
на співбесіду і ретельно підготува-
лись.  Ви багато чого дізнались про 
компанію і вакансію. Ви навчились 
відповідати на типові питання. 
І зараз Ви готові проявити себе з 
найбільш привабливої сторони. 
Але це не все, до чого вам потріб-
но підготуватися – не забувайте 
про мову нашого тіла і жести. Саме 
вони мають величезну роль у тому, 
як нас сприймають. 

1. Про що говорять рухи Ваших рук? Поправляючи 
краватку або волосся, граючись сумкою або три-
маючи в руках склянку з водою довше, ніж це по-
трібно – всі ці ознаки виявляють твоє напруження 
та хвилювання. Переконайтесь, що Ваші долоні 
повернуті вгору у підтвердження відкритості та 
відвертості Ваших слів. Не забувайте, що міцне 
рукостискання - один з найшвидших способів 
завоювати довіру та встановити зв’язок.

2. Виглядайте так, наче Ви не нервуєте: налаго-
дити зоровий контакт – завдання не з легких, 
але хитрість у тому, щоб спробувати розсла-
битись та почути співбесідника. 
Фокусуючись на 100% на тому, що говорить 
інтерв’юер, Ви природно та невимушено 
слідкуватимете за його поглядом, виявляючи 
інтерес та уважність.

3. Будьте уважними: коли Ви нахиляєтесь до 
співбесідника для того, щоб почути, про що 
він говорить, це свідчення Вашого інтересу 
та уважності до слів співбесідника.

4. Не поспішайте з відповідями: уважно подумайте, 
перед тим як відповідати на кожне запитання. 
Зробіть паузу та сконцентруйся, якщо Вам потрі-
бен час, щоб сформулювати думку. Контролюйте 
те, що говорите, щоб не плутатись у своїх словах.

5. Оберіть приклад для наслідування: хто з відомих 
особистостей на Вашу думку виглядає найбільш 

Ні для кого вже не новина, що «схрещені на гру-
дях руки» та «сутулість» несприятливо впливати-
муть на Ваш образ. Проте, як щодо менш очевид-
них ознак хвилювання? Застосувавши невеличкі 
зміни у своїй поведінці, можна збільшити свої 
шанси на отримання бажаної роботи:

Поради від Нестле:
впевнено, виступаючи перед аудито-
рією? Уважно подивіться їх інтерв’ю, 
слідкуючи за мовою тіла та жестами. 
Впевнена посмішка – це завжди ключ 
до успіху в спілкуванні.

6. Одягайтесь так, наче це ваш перший 
робочий день: перед співбесідою 
дізнайтесь про дрес-код компанії та 
постарайся слідувати йому. Одягнув-
шись занадто святково, Ви менше 
ризикуєте справити хибне враження. 
В той час нехтування охайністю може 
відіграти негативну роль у тому, як 
Вас сприйматимуть.

7. Налаштуйтесь на успіх: потренуйте 
своє представлення перед дзер-
калом. Будьте готові відповісти на 
запитання «Як Ви бачите своє місце 
в компанії?». Така імітація допоможе 
Вам побачити над чим ще варто по-
працювати: які жести підсилять Ваші 
слова, та чого варто уникати.

Навіть якщо Вам важко втримати у 
пам’яті всі ці поради, пам’ятай про 
головне: намагайся відображати пози 
та позитивні жести свого інтерв’юера. 
Якщо Вам посміхаються, посміхайтесь 
у відповідь. 

Правильне використання жестів під час 
співбесіди не забезпечить 
Вам роботу мрії, проте, 
безперечно допоможе 
підсилити образ впев-
неного та професійного 
молодого спеціаліста.

Телефонне інтерв’ю: 
поради від lifecell
Іноді перед запрошенням на співбесіду у Вас 
може бути телефонне інтерв’ю. Тут потрібно 
звернути увагу на наступні фактори:

1. Якщо незручно говорити: вибачтесь, за-
пропонуйте перенести телефонну розмо-
ву на інший час і дату. 

2. Запам’ятайте ім’я людини, яка телефонує, 
назву компанії, не бійтеся перепитати 
інформацію. 

3. Ніколи не вживайте слово «дівчино» в 
зверненні до рекрутера. 

4. Ніколи не вживайте зменшувально-пе-
стливих форм: «Женєчка», «Анічка» тощо. 

5. Підготуйтесь до розмови: наявність запис-
ника, ручки, телефон повинен бути заря-
дженим. 

6. Презентація себе: відповідайте на питання 
конкретно, спокійно, без іронії. 

7. Голос: приємний і впевнений. 

8. За можливості, наприкінці  
розмови задайте питання,  
що Вас цікавлять.

26 27

careerhub.in.ua/planuvannya-
karieri-6-krokiv-do-uspikhu/
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Портал можливостей для молоді — 
Career Hub

Онлайн-платформа 
з планування кар’єри 
та працевлаштування 
молоді careerhub.in.ua 
від Центру «Розвиток 
КСВ». Платформа 
стала цифровим 
комунікаційним 
майданчиком Пакту 
заради молоді та його 
напрацювань і вже 
охопила понад 80 000 
користувачів з різних 
регіонів.

За підтримки Фонду ООН у галузі 
народонаселення на сайті розроблено 
окремий каталог кар’єрних можливостей для 
молоді work.careerhub.in.ua, який містить 
актуальні програми стажування, вакансії без 
досвіду, а також освітні та волонтерські про-
грами від провідних роботодавців.

На Career Hub молодь може 
знайти інформацію для 
кар’єрного розвитку:
• програми стажування та вакансії 

для молоді від підписантів Пакту;
• статті про актуальні професії та 

галузі;
• освітні курси, анонси конкурсів 

і подій;
• поради для побудови кар’єри 

від HR-фахівців.
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Тренінгові програми для молоді 
«Skills Lab»

Для розв’язання проблеми розриву в нави-
чках у межах Пакту заради молоді у 2018 році 
Центр «Розвиток КСВ», Фонд ООН у галузі 
народонаселення за підтримки Міністерства 
молоді та спорту України розробили безплат-
ні комплексні тренінгові програми для молоді 
«Skills Lab».

«Skills Lab: успішна 
кар’єра» — програма 
з розвитку навичок 
молоді для успішного 
працевлаштування. 
В основі програми топ-10 
навичок до 2020 року (Всесвітній 
економічний форум, 2015): 
1) комплексне розв’язання 
проблем; 
2) критичне мислення; 
3) креативність; 
4) уміння керувати людьми; 
5) взаємодія з людьми; 
6) емоційний інтелект; 
7) уміння формувати власну 
думку та приймати рішення; 
8) орієнтація на клієнтів; 
9) уміння вести переговори; 
10) гнучкість розуму (вміння 
швидко перемикатися з однієї 
думки на іншу).

Складові програми:
• 6 інтерактивних занять із прак-

тичними завданнями та челенд-
жами;

• унікальний робочий блокнот 
з рекомендаціями для розвитку 
навичок;

• практичні майстер-класи від ро-
ботодавців Пакту;

• можливість подати своє резюме та 
отримати запрошення на роботу.
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Додатково для 
програми «Skills Lab: 
успішна кар’єра» було 
розроблено практичний 
онлайн-курс «Skills Lab: 
успішна кар’єра», 
де своїм досвідом 
діляться фахівці та 
фахівчині провідних 
українських компаній: 
lifecell, Watsons, 
Райффайзен Банк 
Аваль, UKRSIBBANK 
BNP Paribas Group, 
Укртелеком, Укренерго 
та Метінвест Холдинг. 

У межах Пакту ми активно долучалися до таких 
активностей, як WOW-форуми та Skills Lab, де 
наші провідні експерти ділилися своїм досвідом 
з молоддю, а також розповідали про кар’єрні 
можливості в lifecell.

Євгенія Тереховська,  
HR Business Partner

Онлайн-курс було 
розміщено на освітній 
платформі Центру 
«Розвиток КСВ» 
impactorium.org, що 
дало змогу не лише 
поліпшити програму 
«Skills Lab», а й залучити 
до проходження курсу 
понад 700 молодих 
людей з різних регіонів.

З 2018 року було 
реалізовано  
17 програм у 15 містах: 
Львів, Кременчук, Дніпро, 
Херсон, Рівне, Черкаси, 
Миколаїв, Кривий Ріг, 
Маріуполь, Мелітополь, 
Бердянськ, Вінниця, Ніжин, 
Кропивницький, Краматорськ, 
а також у Марківській ОТГ. 

Успішно  
завершили навчання  
понад 500 
молодих людей.
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«Skills Lab: власна 
справа» — програма 
з розвитку навичок молоді 
для самозайнятості та 
створення бізнесу.
В основі програми сучасні підходи 
до створення і просування бізнесу:  
Design Thinking,  
Lean Canvas,  
Elevator Pitch тощо.

Складові програми:
• 6 інтерактивних занять із 

практичними завданнями;
• унікальний робочий блок-

нот з рекомендаціями для 
створення бізнесу;

• практичні майстер-класи 
від підприємців та екс-
пертів;

• можливість презентувати 
свій проєкт перед потен-
ційними інвесторами.

У межах курсу відбулася Всеукраїнська конферен-
ція «Власна справа: як помилки роблять нас 
сильнішими» за участі відомих підприємців.

А успішно  
завершили навчання 
більш як 400  
молодих людей.

З 2018 року було 
реалізовано  
17 програм у 14 містах: 
Львів, Кременчук, Дніпро, 
Херсон, Черкаси, Миколаїв, 
Кривий Ріг, Краматорськ, 
Маріуполь, Мелітополь, 
Бердянськ, Вінниця, Луцьк 
та Кам’янське.
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1  Вінницький 
обласний 
молодіжний центр 
«Квадрат»

2  Фонд освітніх 
інновацій та 
досліджень

3  Інститут 
громадських 
ініціатив Вінниччини

4  АРР Вінницької 
області

5  Департамент сім’ї, 
молоді та спорту 
Луцької міської ради

6  Центр молодіжних 
ініціатив

7  Тернівський міський 
молодіжний центр

8  Криворізький 
державний 
педагогічний 
університет

9  Маріупольська 
Спілка Молоді

10  Відповідальні 
громадяни

11  Інститут Креативних 
Інновацій

12  Фонд 
«Європейський дім»

13  Молодіжний центр 
«Портал»

14  Рада жінок 
Донеччини

15  Широківська 
сільська рада 
Запорізького району 
Запорізької області

16  Агенція розвитку 
Мелітополя

17  Міжнародне 
громадське 
об’єднання 
«Європейська 
Миронівщина»

18  Громадська рада 
при виконавчому 
комітеті Фастівської 
міської ради

19  Молодіжний центр 
Кіровоградської 
області

20  Кризька сільська 
організація 
«Промінь»

21  МолоДвіжЦентр.
Львів

22  Асоціація 
«Інноваційний 
кластер 
«Регіональний 
інноваційний ХАБ»

23  КІПЦ Європейський 
клуб

24  Відділ освіти 
молоді та спорту 
Пирятинської 
міської ради

25  Рівненська 
молодіжна міська 
рада

26  Сумський міський 
центр дозвілля 
молоді

27  Центр розвитку 
ініціатив «ІнСорс»

28  Фонд «Професійний 
розвиток Харкова»

29  Черкаський 
обласний 
молодіжний 
ресурсний центр 

30  Джем ШМ
31  Ніжинський міський 

молодіжний центр
32  Городнянська 

молодіжна ГО 
«НЗУМ»

33  Чернігівський 
обласний 
молодіжний центр

Регіональні  
молодіжні  

партнери Пакту

Після пілотування 
програм у 2018 році 
до їх реалізації 
було залучено 
33 організації 
з 19 областей, 
які пройшли 
тренінги і стали 
регіональними 
партнерами Пакту 
заради молоді.
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Курс для ЗПТО  
«Навички  
для успішної кар’єри»
Для розвитку кар’єрних 
навичок випускників закладів 
профтехосвіти у 2020 році на 
основі програм «Skills Lab» 
розроблено повноцінний 
навчальний курс. 

Програма курсу 
складається  
з 30 занять та 
5 модулів: 

1) Моя успішна кар’єра 
в моїх руках; 

2) Я можу знайти роботу 
моєї мрії; 

3) Я вдало 
працевлаштовуюсь; 

4) Я зростаю професійно; 
5) Я знаю, як відкрити 

власну справу. 

У 2020 році курс буде 
пілотовано за участі 
закладів Вінницької, 
Тернопільської, 
Хмельницької й 
Чернігівської областей та 
інтегровано до навчальних 
програм у закладах 
професійної освіти по всій 
країні.
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Національний  
план дій  

щодо зайнятості  
молоді

Положення плану 
охоплювали 3 основні 
розділи: 
1. Побудова ефективної системи 

кар’єрного консультування, навчан-
ня і професійної підготовки молоді 
в період переходу від середньої до 
професійної (професійно-технічної) 
та вищої освіти.

2. Розвиток системи підтримки моло-
ді в період переходу від навчання 
до роботи (стажування, програми 
підприємництва, програми адапта-
ції до вимог ринку праці).

3. Забезпечення стабільності входжен-
ня молодих людей на ринок праці.

Важливим етапом розвитку Пакту стали всеукра-
їнська дискусія та розроблення Національ-
ного плану дій щодо зайнятості молоді. 
Протягом 2018 року пройшли круглі столи з мо-
лоддю в різних регіонах. Напрацювання з обго-
ворення було представлено на всеукраїнському 
форумі «Національний план дій щодо зайнятості 
молоді: думка регіонів», де свої рекомендації на-
дали представники бізнесу, експерти державних 
органів та громадськості. За результатами захо-
ду було розроблено проєкт Національного плану 
дій. Він об’єднав рекомендації та стратегічні про-
єкти щодо розширення можливостей для молоді 
на ринку праці, ефективного планування кар’єри 
зі школи, засвоєння якісних навичок та реалізації 
підприємницького потенціалу молоді в Україні. 

Завдяки спільним зусиллям 
роботодавців, держави, 
громадськості та міжнародних 
партнерів Ініціатива Пакту та 
розроблений Національний план 
дій були визнані CSR Europe 
одними з найкращих практик 
для молоді у Європі.

Глобальна ініціатива ООН 
Decent Jobs for Youth внесла 
Український Пакт заради 
молоді до переліку найкращих 
прикладів реалізації Цілі сталого 
розвитку № 8 у світі. 

Після доопрацювання та широкого обгово-
рення НПД 24 листопада 2018 року у Він-
ниці відбувся Всеукраїнський форум 
зайнятості молоді «Створюй колір 
свого майбутнього», де було представ-
лено фінальний документ. 

У перехідний період, після парламентських 
виборів 2019 року, напрацювання НПД 
були інтегровані до плану заходів щодо 
втілення Основних напрямів реалізації дер-
жавної політики у сфері зайнятості населен-
ня та стимулювання створення нових робо-
чих місць на період до 2022 року.
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Працевлаштування молоді під час пандемії COVID-19

Пандемія COVID-19, що охопила Україну та 
світ, істотно вплинула на діяльність компаній 
щодо працевлаштування молоді. Оскільки 
більшість співробітників перейшли на дис-
танційну роботу, перед компаніями постали 
питання життєстійкості бізнесу, поліпшення 
командної взаємодії та залученості. 

Активності Пакту, квартальні зустрічі та 
освітні семінари, перейшли в онлайн-ре-
жим, що, з одного боку, обмежило взаємо-
дію з учасниками, але з другого — значно 
розширило можливість для доступу підпи-
сантів і партнерів з різних регіонів.

Згідно з опитуванням 
підписантів Пакту, 
у квітні 2020 
року кількість 
вакансій, місць 
для стажування та 
програм для молоді 
зменшилася на 40 %.

Зміни в компаніях щодо 
роботи з молоддю
• тимчасово зупинено розроблені 

офлайн-програми стажування, лекції екс-
пертів підприємства у ЗВО та екскурсії на 
підприємстві;

• деякі програми працевлаштування та 
навчання під час випробувального термі-
ну продовжено в дистанційному режимі;

• розроблено нові програми практики 
та стажування для роботи з молоддю 
онлайн;

• переведено роботу стажистів з ментора-
ми компанії на дистанційний режим;

• проводяться вебінари для студентів ЗВО.

Багато офлайн-проєктів довелося перенести в 
онлайн, а практику, відповідно до рекомендацій 
МОН, змушені були тимчасово припинити

Євгенія Савенко,  
керівниця проєктів

На час карантину скасовано контактні 
заходи: приймання на технічну та пе-
реддипломну практику, екскурсії для 
випускників шкіл, спеціальних та вищих 
навчальних закладів. Після припинення 
карантину буде відновлено заходи у ви-
щих навчальних закладах: участь у Днях 
відкритих дверей, ярмарках вакансій 
тощо. На час карантину також зупинено 
роботу зі школами та коледжами.

Аліна Зуйковська,  
КСВ-менеджерка

Цього року ми будемо проводити Академію 
Серв’є в онлайн-форматі, щоб продовжувати 
співпрацю з молоддю.

Тетяна Ткачук,  
фахівчиня з підбору персоналу
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На працевлаштування молоді у нашій компанії пандемія 
не вплинула. Якщо є охочі, ми онлайн проводимо зустрі-
чі і приймаємо, попри те, що в нас наразі немає вакансій. 
Беремо, щоб навчати на майбутнє. А для практикантів 
ми влаштували онлайн-зустрічі з провідними спеціа-
лістами, керівниками логістики, інновацій, комунікацій, 
щоб надати їм інформацію для дипломних робіт.

Ася Савченко,  
фахівчиня відділу навчання

Під час карантину ми продовжили нашу програму 
стажування для певної частини залучених студентів. 
Також проводимо онлайн-лекції, вебінари та прямі 
ефіри для студентів.

Євгенія Тереховська,  
HR Business Partner

Для агросфери весна — це початок активного сезону, 
тому ми потребували, як завжди, сезонних фахівців, і 
карантин на це значно не вплинув. Ми реалізовували всі 
започатковані активності, а також розпочали підготовку 
до осінніх активностей онлайн-курсу для студентів.

Анжела Фокіна,  
CSR / Brand Manager

Ми й далі приймаємо заявки на прак-
тики. До речі, попит на проходження 
виробничої практики з боку студентів у 
першому півріччі 2020 року збільшився 
на 30 % проти цього ж періоду 2019 року. 
Щодо стажування, то в компанії було 
прийнято рішення не переривати його 
достроково на період карантину. Тому, 
якщо наставника та стажиста влаштову-
вав дистанційний формат роботи, стажу-
вання продовжували у змішаному або 
дистанційному форматі.

Вікторія Івасюк,  
спеціалістка з організації навчання

Зменшилася кількість практикантів. На паузу було 
поставлено програму стажування. Щодо працевлаш-
тування: якщо молода людина має відповідні навички, 
то вона може претендувати на посаду.

Катерина Гвоздьова,  
менеджерка з розвитку бренду роботодавця

Подальші плани ініціативи
З огляду на нові соціальні та економічні ви-
клики 2020 року, як-от пандемія COVID-19, 
закриття підприємств, перехід до дистан-
ційних форм освіти та роботи, роботодав-
цям важливо змінювати підходи до працев-
лаштування молоді.

Саме тому ініціативу Пакту заради молоді 
буде оновлено та зорієнтовано на подолан-
ня нових викликів до 2025 року. Новим прі-
оритетом Пакту заради молоді — 2025 стане 
менторство від роботодавців. Менторство — 
це універсальний інструмент передачі дос-
віду від успішних фахівців молоді, а також 
можливість розвитку співробітників компа-
ній. У межах Пакту буде створено Всеукра-
їнську менторську платформу, яка зруйнує 
бар’єри та стереотипи, а також відкриє до-
ступ до можливостей для молоді з різних 
регіонів, зокрема вразливих категорій.

Оновлені цілі підписантів Пакту заради мо-
лоді до 2025 року:

1. Спільно з іншими підписантами Пак-
ту заради молоді сприяти створенню 
20 000 місць для стажування та роботи 
молоді в Україні. З цією метою:

• пропонуватимуть більш високоякісні 
програми стажування та робочі місця 
початкового рівня для молоді;

• сприятимуть розробленню системи 
економічних стимулів для роботодав-
ців, що працевлаштовують молодь;

• підтримуватимуть реалізацію про-
грам з розвитку практичних навичок 
для молоді з метою подальшого пра-
цевлаштування, зокрема цифрових та 
підприємницьких навичок, фінансо-
вої грамотності тощо.

2. Сприяти створенню 1000 партнерств між 
бізнесом і освітнім сектором щодо якіс-
ної освіти та розвитку молоді в Україні. 
З цією метою:

• забезпечуватимуть ефективну кому-
нікацію роботодавців та освітнього 
сектору, зокрема Міністерства освіти і 
науки України, закладів вищої, профе-
сійної та загальної середньої освіти;

• сприятимуть обміну найкращими прак-
тиками співпраці бізнесу та навчальних 
закладів (дуальної освіти, онлайн-прак-
тики, навчання викладачів тощо).

3. Надати 1500 молодим людям менторську 
підтримку з питань професійної реаліза-
ції, залучивши більш ніж 1000 представ-
ників/ць компаній як менторів/ок. З цією 
метою:

• створять Всеукраїнську платформу 
для менторської підтримки молоді 
(зокрема вразливих категорій) з пи-
тань побудови кар’єри від співробіт-
ників/ць компаній-підписантів;

• започаткують проведення щорічного 
Національного тижня молоді в компа-
ніях для студентської молоді ЗВО та 
ЗП(ПТ)О. 

Для функціонування Українського Пакту 
заради молоді та з метою виконання по-
ставлених зобов’язань створено експерт-
ну раду за участі Центру «Розвиток кор-
поративної соціальної відповідальності», 
Міністерства молоді та спорту України, 
Представництва ООН в Україні та компа-
ній-підписантів.

Приєднуйтеся до Пакту!
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Ми закликаємо бізнес під-
тримати УКРАЇНСЬКИЙ 
ПАКТ ЗАРАДИ МОЛОДІ — 
2025 та долучитися до ви-
конання його цілей, під-
писавши текст. А також 
запрошуємо заклади осві-
ти, міжнародні інституції, 
молодіжні організації ста-
вати партнерами ініціативи 
для закріплення та поши-
рення її результатів — про-
фесійної реалізації і соці-
альної інтеграції молоді та 
процвітання України.

Щоб приєднатися 
до ініціативи, 
заповніть 
реєстраційну 
форму на сайті — 

careerhub.in.ua/pact-for-youth-2025

https://careerhub.in.ua/pact-for-youth-2025/

